
ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ & ΕΓΚΤΡΗ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΛΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΗΗ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ 

ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Αφοφ γίνει είςοδοσ ςτισ ΕΓΓΡΑΦΕ επιλζγετε τον κφκλου ςπουδϊν ςτον οποίο επικυμείτε 

τθ ςυμμετοχι. 

Μετά τθν επιλογι του κφκλου  κα πρζπει να γίνει λιψθ τθσ αίτθςθσ που βρίςκεται κάτω 

από το εικονίδιο . 

                       

 ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ -ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΦΟΙΣΗΗ – ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΗ ΣΗΝ 

ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΣΡΟΠΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ  

ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 

υμπλθρϊνεται τα ατομικά ςασ ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα ςε όποια πεδία εμφανίηονται με 

κόκκινα γράμματα….  

Είναι ςθμαντικό να δοκεί προςοχι ςτθν ςωςτι και υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ  τθσ 

θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθσ (email) κακϊσ ςε αυτι κα ςασ αποςταλεί ςε δεφτερο χρόνο 

μινυμα επιβεβαίωςθσ ι απόρριψθσ τθσ αίτθςισ ςασ μετά τθν υποβολι από εςάσ όλων των 

δικαιολογθτικϊν και τθν αξιολόγθςθ αυτϊν από τθ Γραμματεία Διεφκυνςθσ πουδϊν τθσ 

χολισ. ϋϋ ελζγχουμε και τθν ανεπικφμθτθ αλλθλογραφία (junk files) ϋϋ . ΗΜΑΝΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ!! ε περίπτωςθ που το επικυμείτε θ παραλαβι τθσ τελικισ διοικθτικισ 

πράξθσ (πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ αποφοίτθςθσ) να γίνει από εκπρόςωπο, κα πρζπει να 

ορίςετε αυτόν ςυμπλθρϊνοντασ τα ςτοιχεία του ςτθ κάτω μζροσ και αριςτερά τθσ ελίδασ 

2. Επίςθσ ςε περίπτωςθ (π.χ. εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ)  που δεν καταςτεί δυνατι θ 

αυτοπρόςωπθ παραλαβι ι από εκπρόςωπο μπορείτε ςτο ίδιο πεδίο να ορίςετε τθν 

πλθςιζςτερθ ςε εςάσ Λιμενικι αρχι εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ για τθν Τπθρεςιακι 

αποςτολι ςε αυτι και ΠΑΡΑΛΑΒΗ από εςάσ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ παραλαβι γίνεται 

ΜΟΝΟ αυτοπροςϊπωσ. 

ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΗ ΣΗΝ ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

υμπλθρϊνεται τα ατομικά ςασ ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα ςε όποια πεδία εμφανίηονται με 

κόκκινα γράμματα…. 

ε περίπτωςθ εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ ςε κφκλο ςπουδϊν ςυμπλθρϊνεται μόνο τα 

ατομικά ςασ ςτοιχεία. ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ με φυςικι παρουςία μετά  τθ 

ςυμπλιρωςθ των ατομικϊν ςασ ςτοιχείων εκτυπϊνεται αυτό και επικολλάται ςτθ κζςθ 



ΦΩΣΟ (Πάνω δεξιά) μία εκ των τριϊν φωτογραφιϊν .  ΠΡΟΟΧΗ!! ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΗΜΕΚΩΜΑ 

ΜΑΖΚ ΜΕ ΣΟ ΝΑΤΣΚΚΟ ΦΤΛΛΑΔΚΟ Θ ΣΗΝ ΑΣΤΝΟΜΚΚΘ Α ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΚΝΑΚ ΑΠΑΡΑΛΣΗΣΟ 

ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΚΟΔΟ Α ΣΗ ΧΟΛΗ  ΚΑΙΟΛΗ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΦΟΚΣΗΗ ΜΕΧΡΚ ΚΑΚ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΚΩΗ ΑΠΟΦΟΚΣΗΗ Θ ΣΟΤ ΠΚΣΟΠΟΚΗΣΚΚΟΤ.ΕΠΚΗ ΤΠΟΧΡΕΟΤΣΕ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΕ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΚΑ ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΧΟΛΗ ΕΑΝ ΔΕΝ 

ΠΡΟΣΚΙΕΣΕ ΝΑ ΠΡΟΕΛΙΕΣΕ ΓΚΑ ΦΟΚΣΗΗ ΣΟΤΛΑΧΚΣΟΝ ΠΕΝΣΕ (05) ΗΜΕΡΕ ΠΡΚΝ.  

 

ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΗ & ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Μετά τθν λιψθ και τθν προςεκτικι ςυμπλιρωςθ ςυνολικά όλθσ τθσ αίτθςθσ όπωσ 

παραπάνω περιγράφεται, κα πρζπει να επικυρωκεί με τθν υπογραφι τθσ από εςάσ 

προςωπικά προτοφ υποβλθκεί εναλλακτικά με δφο τρόπουσ. 

1οσ ΣΡΟΠΟ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΗ που είναι απλι ακολουκϊντασ τα παρακάτω 3 βιματα: 

Αφοφ αποκθκεφςουμε τισ καταχωριςεισ μασ ςε όλα τα ζγγραφα τθσ αίτθςθσ 

αποκθκεφουμε αυτι από μορφι Word ςε μορφι pdf . Αυτό μπορεί να γίνει κάνοντασ 

αποκικευςθ του των εγγράφων τθσ αίτθςθσ που μόλισ ζχετε ςυμπλθρϊςει , πατϊντασ 

επάνω αριςτερά ϋϋ Αρχείο ϋϋ μετά ϋϋ Αποκικευςθ ωσϋϋ και ςτο παράκυρο που κα βγει 

κάνετε κάτω από το όνομα του αρχείου επιλογι  ϋϋ Αποκικευςθ ωσ Pdf ϋϋ. 

Μετά τθν μετατροπι τθσ αίτθςθσ και τθν λιψθ τθσ πλζον ςε μορφι pdf  μεταβαίνουμε εδϊ 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-

gr/psephiake-bebaiose-eggraphou  επιλζγοντασ  ΕΚΟΔΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΚΑ. 

 Για τθν είςοδο κα ςασ ηθτθκεί να  τακτοποιθκείτε είτε μζςω τθσ ΓΓΠΔΔ (κωδικοφσ 

TaxisNet), είτε μζςω του λογαριαςμοφ ςασ με κωδικοφσ web banking . Μετά τθν επιτυχι 

ςασ ταυτοποίθςθ εφκολα ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία και αφοφ δϊςτε το αρχείο που 

προθγουμζνωσ ζχετε μετατρζψει (βιμα 1ο ) ςε pdf  όταν ςασ ηθτθκεί προσ υπογραφι, 

επιβεβαιϊνεται αυτό και εκδίδεται πλζον τθν αίτθςι ςασ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ. 

2οσ ΣΡΟΠΟ 

Κάνετε λιψθ τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςε μορφι Word και αφοφ τθν εκτυπϊςετε και 

ςυμπλθρϊςετε προςεκτικά χειρόγραφα τθν αίτθςθ όπωσ περιγράφεται παραπάνω, τθν 

υπογράφετε ιδιοχείρωσ και ακολοφκωσ τθν υποβάλλετε ςε μορφι pdf ι ΟΠΟΚΑΔΗΠΟΣΕ 

ΜΟΡΦΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΑ ςτο αντίςτοιχο πεδίο κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν όπωσ 

περιγράφεται παρακάτω. 

 



ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ. 

Εφόςον με τα παραπάνω βιματα ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ και 

υπογραφισ τθσ ΑΚΣΗΗ Α, προχωράτε ςτθν ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων 

επιςυνάπτοντασ όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά . Προσ δικι ςασ ευκολία προτείνεται 

προτοφ προχωριςετε ςτθν τελικι θλεκτρονικι υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν 

(αίτθςθ, κάρτα υγείασ, ναυτικό φυλλάδιο κ.λ.π.), να ζχετε αυτά προθγουμζνωσ ετοιμάςει 

ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ ςε ψθφιακι μορφι , προκειμζνου γριγορα 

και εφκολα ολοκλθρωκεί θ υποβολι. 

ΠΡΟΟΧΗ!!:(ΓΚΑ ΝΑ ΓΚΝΕΚ ΔΕΚΣΗ Η ΕΠΚΤΝΑΨΗ ΚΑΙΕ ΑΡΧΕΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΟ 

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΙΑ ΠΡΕΠΕΚ ΣΟ ΚΑΙΕ ΑΡΧΕΚΟ ΝΑ Μ Η Ν ΕΚΝΑΚ Ε ΜΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΟΤ 

1ΜΒ ΕΝΩ ΚΑΚ Η ΜΟΡΦΗ ΣΟΤ ΚΑΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΟΤ ΑΡΧΕΚΟΤ ΙΑ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΕΚΝΑΚ Ε pdf ή 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΜΟΡΦΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ.) 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ε περίπτωςη που η παρεχόμενη εκπαίδευςη: 

1.Πραγματοποιείται με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ, εφόςον μετά τθν θλεκτρονικι 

υποβολι αίτθςθσ (ψθφιακά υπογεγραμμζνθσ) και δικαιολογθτικϊν ζχετε λάβει ςχετικό 

μινυμα επιβεβαίωςθσ τθσ εγγραφι ςασ, κα πρζπει οπωςδιποτε πριν τθν ζναρξθ του 

κφκλου ςπουδϊν για τον οποίο ζχετε αιτθκεί τθν ςυμμετοχι ςασ να αποςτείλετε 

ταχυδρομικά με ατομικι ςασ ευκφνθ και επιβάρυνςθ ϊςτε να λάβουμε ςε φυςικι μορφι 

το πρωτότυπο παλαιό πιςτοποιθτικό (όπου απαιτείται), φωτογραφίεσ, πρωτότυπθ 

βεβαίωςθ καλάςςιασ Τπθρεςίασ κεωρθμζνθ από Λιμενικι Αρχι, Πρωτότυπο παραπεμπτικό 

ςθμείωμα προσ φοίτθςθ (όπου απαιτείται), και για τθν καλφτερθ διεκπεραίωςθ και ζγκαιρθ 

ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφι ςασ, ζνα φωτοαντίγραφο των υπολοίπων δικαιολογθτικϊν.  

 2.Πραγματοποιείται με φυςικι παρουςία, όλα τα παραπάνω κα πρζπει να 

υποβλθκοφν τθν πρϊτθ θμζρα και πάντοτε πριν τθν ζναρξθσ του κφκλου ςπουδϊν. 

Π Ρ Ο  Ο Χ Η !!! Η ζλλειψθ κάποιου δικαιολογθτικοφ ι θ μθ ζγκαιρθ παραλαβι αυτϊν πριν 

τθν θμζρα ζναρξθσ του εκάςτοτε κφκλου ςπουδϊν αποτελεί λόγοσ  ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ τθσ 

εγγραφισ και ΑΠΟΡΡΚΨΗ από τον αιτοφμενο εκπαιδευτικό κφκλο. 


